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ODDÍL A 
 

Struktura sborníku k aplikaci směrnice 1999/5/ES o telekomunikacích 

 

Dokument Evropské komise o aplikaci směrnice 1999/5/ES má několik částí, které jsou 
zapracovány do sborníku tímto způsobem: 

 

Oddíl A - Struktura sborníku k aplikaci směrnice 1999/5/ES o telekomunikacích 

 
Oddíly B, C, D a G rozebírají různé problémy provádění směrnice 1999/5/ES, které lze 
podle obsahu směrnice rozdělit do �esti tématických oblastí: 
 

 

Číslo Tématická oblast 

1 Oblast působnosti 

2 Základní po�adavky; posuzování shody 

3 Regulace rozhraní 

4 Uvádění na trh a do provozu; volný pohyb 

5 Označení a nápisy 

6 Obecné otázky; různé 

 
Z toho: 
 

Oddíly B a D jsou formulovány systémem otázka-odpověď, av�ak s velmi odli�ným 
stupněm podrobnosti analýzy a zdůvodnění: odpovědi na otázky v oddílu B jsou velmi 
obsáhlé, v oddílu D jsou mnohem stručněj�í. Obsa�eno je celkem 83 otázek, které lze 
rozdělit do vý�e uvedených tématických oblastí podle tabulky: 
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Tématická oblast Oddíl Číslo otázky Text otázky 

Oblast působnosti B 3 Jaký je vztah směrnice 1999/5/ES ke 
směrnicím týkajícím se nízkého napětí 
a elektromagnetické kompatibility? 

Oblast působnosti B 34 Vztahuje se směrnice 1999/5/ES na antény? 

Oblast působnosti B 21 Vztahuje se směrnice 1999/5/ES na blikající 
antény? 

Oblast působnosti B 25 Jaká je souvislost čl. 1 odst. 5 směrnice 
1999/5/ES s článkem 30 Smlouvy a 
s povinností členských států oznamovat 
výjimky podle rozhodnutí 95/3052/ES? 

Oblast působnosti B 26 Mohou členské státy regulovat technologii 
zařízení infrastruktury sítě a zavádět nebo 
udr�ovat systém schvalování typu pro tato 
zařízení? 

Oblast působnosti B 27 Na které druhy leteckého zařízení se 
vztahuje směrnice 1999/5/ES? 

Oblast působnosti B 28 Vztahuje se směrnice 1999/5/ES na 
radiolokátory? 

Oblast působnosti B 30 Jaký je vztah směrnice 1999/5/ES ke 
směrnicím týkajícím se zdravotnických 
prostředků? 

Oblast působnosti B 31 Mů�e být zařízení, na které se vztahuje 
směrnice 96/98/ES o námořním zařízení, 
instalováno na lodích nespadajících pod 
úmluvu SOLAS, nebo by takové zařízení 
mělo vykazovat shodu i se směrnicí 
1999/5/ES? 

Oblast působnosti B 24 Vztahuje se směrnice 1999/5/ES na výrobky 
prodávané prostřednictvím internetu? 

Oblast působnosti D 2.1 Jaká je oblast působnosti směrnice 
1999/5/ES? 

Oblast působnosti D 2.2 Jak lze získat schválení pro uvedení na trh 
výrobků, které nespadají do oblasti 
působnosti směrnice 1999/5/ES? 

Oblast působnosti D 2.3 Vztahuje se směrnice 1999/5/ES na námořní 
rádiová zařízení? 
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Tématická oblast Oddíl Číslo otázky Text otázky 

Oblast působnosti D 2.4 Jaký je vztah mezi směrnicí 1999/5/ES 
a různými dal�ími směrnicemi, jako jsou 
směrnice týkající se elektromagnetické 
kompatibility, námořních zařízení, 
motorových vozidel a zdravotnických 
prostředků? 

Oblast působnosti D 5.5 Vztahuje se směrnice 1999/5/ES také na 
(rádiové) zařízení, které bylo ji� dříve 
uvedeno na trh ve Společenství? 

Oblast působnosti D 10.1 Vztahuje se směrnice 1999/5/ES na 
udělování oprávnění? 

Základní po�adavky; 
posuzování shody 

B 7 Na základě kterých po�adavků mů�e 
notifikovaný subjekt zaujmout stanovisko? 

Základní po�adavky; 
posuzování shody 

B 8 Mů�e členský stát na základě směrnice 
1999/5/ES zavést po�adavky umo�ňující 
zachycovat volání? 

Základní po�adavky; 
posuzování shody 

B 29 Od kdy mají být uplatňována rozhodnutí 
Komise? 

Základní po�adavky; 
posuzování shody 

B 33 Mají výrobci, kteří pou�ívají postupy 
posuzování shody podle směrnic týkajících 
se nízkého napětí a elektromagnetické 
kompatibility, ve svých prohlá�eních o 
shodě konstatovat shodu se směrnicí 
1999/5/ES? 

Základní po�adavky; 
posuzování shody 

D 6.1 Jaká je situace, pokud se týká posuzování 
shody, v období před vydáním 
harmonizovaných norem? Která příloha 
směrnice 1999/5/ES se pou�ije, jestli�e 
existuje norma EN nebo ETS? 

Základní po�adavky; 
posuzování shody 

D 9.1 Které základní po�adavky se vztahují na 
rádiová zařízení a telekomunikační koncová 
zařízení? 

Základní po�adavky; 
posuzování shody 

D 9.2 Má Komise v úmyslu přijímat rozhodnutí 
podle čl. 3 odst. 3 směrnice 1999/5ES? 
(mo�no připojit k B29) 

Základní po�adavky; 
posuzování shody 

D 9.3 Jsou je�tě pou�itelné normy ETSI přijaté 
před 8. dubnem 2000? Jsou je�tě pou�itelné 
společné technické předpisy přijaté podle 
předcházející směrnice 98/13/ES? 

Základní po�adavky; 
posuzování shody 

D 9.4 Které jiné normy ne� harmonizované 
mohou být pou�ity? 
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Tématická oblast Oddíl Číslo otázky Text otázky 

Základní po�adavky; 
posuzování shody 

D 10.6 Jaká je souvislost mezi postupy posuzování 
shody podle směrnic 1999/5/ES a 
89/336/EHS (týkající se elektromagnetické 
kompatibility)? 

Regulace rozhraní B 11 Mohou členské státy stanovit polohu 
koncového bodu sítě na u�ivatelské straně 
koncového zařízení? 

Regulace rozhraní B 12 Jaká omezení pro regulaci rozhraní 
vyplývají členským státům z ustanovení 
WTO a Smlouvy? 

Regulace rozhraní B 17 Mají zveřejnit svá rozhraní provozovatelé, 
kteří ji� nabízejí slu�by? 

Regulace rozhraní B 18 Existuje povinnost zveřejnit rozhraní 
rádiových zařízení pracujících v národních 
kmitočtových pásmech, jejich� pou�ívání 
nespadá do oblasti působnosti směrnice 
1999/5/ES (obrana, státní bezpečnost 
apod.)? 

Regulace rozhraní B 20 Jaký postup má být pou�it při oznamování 
předpisů týkajících se rozhraní? 

Regulace rozhraní B 23 Jsou provozovatelé telekomunikačních sítí 
povinni uvádět informace týkající se 
základních po�adavků? 

Regulace rozhraní D 11.1 V jaké formě mají být specifikace rozhraní 
zveřejněny? 

Regulace rozhraní D 11.2 Od kdy jsou provozovatelé sítí podle 
směrnice povinni zveřejňovat specifikace 
rozhraní? 

Regulace rozhraní D 11.3 Kdy mají provozovatelé sítí zveřejnit 
specifikace rozhraní, kdy� zahajují novou 
slu�bu? 

Regulace rozhraní D 11.4 Mají zveřejnit specifikaci svých rozhraní 
poskytovatelé slu�eb, které ji� fungují? 

Uvádění na trh a do 
provozu; volný pohyb 

B 6 Mů�e být zařízení určenému jen pro příjem 
omezen přístup na trh podle čl. 9 odst. 5 
směrnice 1999/5/ES? 

Uvádění na trh a do 
provozu; volný pohyb 

B 2 Které typy zařízení mají být oznamovány 
podle čl. 6 odst. 4? Mají se oznamovat 
přijímače? 

Uvádění na trh a do 
provozu; volný pohyb 

B 4 Jak lze u harmonizovaných zařízení 
interpretovat ustanovení čl. 6 odst. 3? 
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Tématická oblast Oddíl Číslo otázky Text otázky 

Uvádění na trh a do 
provozu; volný pohyb 

B 9 Mohou být na trh Společenství uváděna 
rádiová zařízení, která nemohou být ve 
Společenství pou�ita? 

Uvádění na trh a do 
provozu; volný pohyb 

B 14 Jaké jsou rozdíly mezi výrobcem, 
zplnomocněným zástupcem a osobou 
odpovědnou za uvedení na trh? 

Uvádění na trh a do 
provozu; volný pohyb 

B 15 Má výrobce oznámit rádiové zařízení 
členskému státu, ve kterém mů�e být toto 
zařízení pou�ito, nebo ve kterém se uvádí na 
trh? 

Uvádění na trh a do 
provozu; volný pohyb 

B 22 Má být k u�ivatelské příručce přilo�ena 
kopie podepsaného prohlá�ení o shodě? 

10/1 Jakou úlohu mohou a mají hrát notifikované 
subjekty u výrobků, které jsou označeny 
podle starých předpisů? 

10/2 Je mo�ný volný oběh zařízení, které bylo 
schváleno a označeno podle starých 
vnitrostátních předpisů? 

Uvádění na trh a do 
provozu; volný pohyb 

B 

10/3 Definice pojmu �poprvé uveden na trh� 

Uvádění na trh a do 
provozu; volný pohyb 

D 3.1 Mů�e být ve Společenství uvedeno na trh 
rádiové zařízení, které nelze vůbec pou�ívat, 
proto�e pracuje v kmitočtových pásmech, 
která nejsou ve Společenství přidělena? 

Uvádění na trh a do 
provozu; volný pohyb 

D 3.2 Kdo je odpovědný za výrobek, jestli�e 
k němu výrobce nepřipojil označení CE? 

Uvádění na trh a do 
provozu; volný pohyb 

D 4.1 Která zařízení mají být oznámena orgánu 
pověřenému správou kmitočtového spektra? 

Uvádění na trh a do 
provozu; volný pohyb 

D 4.2 Jaká je definice termínu �kmitočtová pásma, 
jejich� pou�ití není v rámci Společenství 
harmonizováno�? 

Uvádění na trh a do 
provozu; volný pohyb 

D 4.3 Jaký je důvod pro oznamovací povinnost 
podle čl. 6 odst. 4 směrnice 1999/5/ES? 

Uvádění na trh a do 
provozu; volný pohyb 

D 4.4 Jaká opatření se po�adují od správních 
orgánů, kdy� obdr�í oznámení podle čl. 6 
odst. 4? 

Uvádění na trh a do 
provozu; volný pohyb 

D 4.5 Je třeba oznamovat zařízení určená jen pro 
příjem? 

Uvádění na trh a do 
provozu; volný pohyb 

D 4.6 Kterým orgánům pověřeným správou 
kmitočtového spektra je třeba podat 
oznámení? 
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Tématická oblast Oddíl Číslo otázky Text otázky 

Uvádění na trh a do 
provozu; volný pohyb 

D 4.7 Kdo odpovídá za oznámení rádiového 
zařízení pou�ívajícího neharmonizovaná 
kmitočtová pásma podle čl. 6 odst. 4 
směrnice 1999/5/ES? 

Uvádění na trh a do 
provozu; volný pohyb 

D 4.8 Kdy má výrobce podat oznámení o 
neharmonizovaném rádiovém zařízení? 

Uvádění na trh a do 
provozu; volný pohyb 

D 4.9 Jakými prováděcími předpisy se postup 
oznámení řídí? 

Uvádění na trh a do 
provozu; volný pohyb 

D 5.1 Jaké povinnosti týkající se informování 
u�ivatelů má výrobce při uvádění zařízení 
na trh? 

Uvádění na trh a do 
provozu; volný pohyb 

D 5.2 Jaké informace má výrobce u�ivateli 
poskytnout? 

Uvádění na trh a do 
provozu; volný pohyb 

D 5.3 Má být k informacím pro u�ivatele 
přilo�ena kopie podepsaného prohlá�ení o 
shodě? (spojit s B22) 

Uvádění na trh a do 
provozu; volný pohyb 

D 5.4 Kdo je odpovědný za dozor nad trhem podle 
směrnice 1999/5/ES? 

Uvádění na trh a do 
provozu; volný pohyb 

D 5.6 Jak dlouho mů�e zůstat na trhu zařízení, 
které bylo poprvé uvedeno na trh podle staré 
právní úpravy? 

Uvádění na trh a do 
provozu; volný pohyb 

D 5.7 Jak dlouho mů�e být uváděno na trh 
zařízení, jeho� typ byl schválen podle staré 
právní úpravy? 

Uvádění na trh a do 
provozu; volný pohyb 

D 8.1 Kdy je mo�ný volný pohyb a volný oběh 
rádiových zařízení ve Společenství? 

Uvádění na trh a do 
provozu; volný pohyb 

D 10.2 Kdy mů�e být zařízení uvedeno do 
provozu? 

Uvádění na trh a do 
provozu; volný pohyb 

D 10.3 Co se rozumí �kmitočtovými pásmy, jejich� 
pou�ívání je ve Společenství 
harmonizováno� (čl. 6 odst. 4 směrnice 
1999/5/ES)? 

Uvádění na trh a do 
provozu; volný pohyb 

D 10.4 Jak se pozná, �e kmitočet je 
harmonizovaný? 

Uvádění na trh a do 
provozu; volný pohyb 

D 10.5 Mů�e být zařízení, které není ve shodě se 
směrnicí 1999/5/ES, předváděno např. na 
veletrzích, výstavách apod.? 

Označení a nápisy B 1 Má být k výrobku připojeno číslo 
notifikovaného subjektu, jestli�e výrobce 
v rámci postupu podle přílohy III provádí 
série zkou�ek podle harmonizované normy? 
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Tématická oblast Oddíl Číslo otázky Text otázky 

Označení a nápisy B 5 Mů�e mít identifikační znak zařízení 
prázdné střední pole? 

Označení a nápisy B 13 Jaké číslo notifikovaného subjektu má být 
připojeno, jestli�e se na plnění úkolů 
v rámci posuzování shody podílí více 
notifikovaných subjektů 

Označení a nápisy B 19 Ukládá čl. 12 odst. 4 směrnice 1999/5/ES 
výrobcům, aby uváděli své jméno jako 
součást označení? 

Označení a nápisy B 32 Má být na obalu uvedeno číslo 
notifikovaného subjektu? 

Označení a nápisy D 7.1 Mají být rádiová zařízení a telekomunikační 
koncová zařízení opatřena označením CE? 

Označení a nápisy D 7.2 Jak se pozná rádiové zařízení, které pou�ívá 
kmitočtová pásma, jejich� pou�ití není ve 
Společenství harmonizováno? 

Označení a nápisy D 7.3 Jak se pozná rádiové zařízení, jeho� uvádění 
na trh podléhá omezením? 

Označení a nápisy D 7.4 Jaké dal�í označení má být k rádiovému 
zařízení připojeno? 

Označení a nápisy D 7.5 Jak vypadá výstra�ný identifikační znak? 

Označení a nápisy D 7.6 Kde je mo�no získat informace o 
kmitočtových pásmech, jejich� pou�ívání 
není harmonizováno? 

Označení a nápisy D 7.7 Označuje výstra�ný identifikační znak, �e 
existují omezení týkající se pou�ití nebo 
schvalování zařízení nebo �e se na zařízení 
vztahuje zákaz podle čl. 7 odst. 2 nebo čl. 9 
odst. 5 směrnice 1999/5/ES? 

Označení a nápisy D 7.8 Účastní-li se procesu více notifikovaných 
subjektů, jaké číslo (čísla) má být 
k označení připojeno? 

Obecné otázky; různé B 16 Nese osoba, která podepisuje prohlá�ení o 
shodě, osobní odpovědnost? 

Obecné otázky; různé D 1.1 Od kdy se pou�ívají ustanovení směrnice 
1999/5/ES? 
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Oddíly C a G nejsou koncipovány systémem otázka-odpověď, obsahují 11 podrobných 
návodů k pou�ívání některých ustanovení směrnice 1999/5/ES. Jejich rozdělení do 
tématických oblastí udává tabulka: 
 

Tématická oblast Oddíl Číslo návodu Název návodu 

Regulace rozhraní C 1 Návod týkající se povinnosti členských států 
oznamovat rozhraní veřejných 
telekomunikačních sítí 

Regulace rozhraní C 2 Návod týkající se povinnosti provozovatelů 
veřejných telekomunikačních sítí zveřejnit 
specifikace rozhraní 

Regulace rozhraní C 3 Návod týkající se zveřejňování rozhraní, 
určený provozovatelům veřejných sítí, a 
návod týkající se dozoru nad zveřejňováním, 
určený národním regulačním úřadům a 
členským státům 

Regulace rozhraní C 4 Návod Komise týkající se zveřejňování 
specifikací rozhraní, určený výrobcům 
a dodavatelům koncových zařízení 

Základní po�adavky; 
posuzování shody 

G 1 Návod týkající se po�adavků na finální 
výrobek, jeho� součástí je rádiový modul 
posouzený podle směrnice 1999/5/ES 

Základní po�adavky; 
posuzování shody 

G 2 Návod týkající se po�adavků na stavebnice 
rádiových zařízení 

Oblast působnosti G 3 Návod týkající se antén 

Základní po�adavky; 
posuzování shody 

G 4 Návod týkající se posuzování shody 
analogových televizních vysílačů 

Základní po�adavky; 
posuzování shody 

G 5 Návod týkající se posuzování shody určitých 
kombinovaných vysílačů s přijímačem 
z hlediska úrovní ne�ádoucího vyzařování 
přijímačů 

Základní po�adavky; 
posuzování shody 

G 6 Návod týkající se doby platnosti stanoviska 
notifikovaného subjektu 

Označení a nápisy; 
klasifikace 

G 7 Návod týkající se výrobků Bluetooth a 
�výstra�ného identifikačního znaku� 

 

Oddíl E se týká �Tříd zařízení� podle směrnice 1999/5/ES a rozhodnutí Komise 
2000/299/ES. 

Oddíl F obsahuje �Informativní nevyčerpávající seznam zařízení resp. druhů zařízení 
spadajících do tříd� na základě rozhodnutí Komise 2000/299/ES ze dne 6. dubna 2000. 
 
 


